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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา
ชุดเครื่องมือสําหรับฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ความเปนมา
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) มุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตสามารถประยุกตความรูสูการปฏิบัติ และมีทักษะที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได ดังนั้นเพื่อใหบัณฑิตมีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ และอุปกรณดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยางถูกตองและเหมาะสม
เปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษาดังกลาว เพื่อใชในการ
ฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหแกนักศึกษา
2.วัตถุประสงค
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องมือสําหรับฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งยังไมมีการ
จัดซื้อมากอนหนานี้
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผ ล การปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรั ฐ ในระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของกรมบั ญชี กลาง ซึ่ งรวมถึ งนิ ติ บุ คคลที่ ผู ทิ้ง งานเป น หุ น ส ว นผูจั ด การ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
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3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไม เ ป น ผู ไ ด รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม ย อมขึ้ น ศาลไทย เว น แต รั ฐ บาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู เ สนอราคารายการที่ 4.1-4.6 ตองเปน ผูมีอาชีพขายพัส ดุ หรือไดรับ การแตงตั้งเปนตัวแทน
จําหนายจากบริษัทผูผลิตภัณฑ เพื่อใหบริการดานอะไหลและการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวัดที่ประกวดราคา
ดังกลาว
3.12 ผูเสนอราคารายการที่ 4.7 ตองเปนผูไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย
จากบริษัทผูผลิตภัณฑ เพื่อใหบริการดานอะไหลและการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวัดที่ประกวดราคาดังกลาว
4.รายการครุภัณฑที่ซื้อขาย
เครื่องมือสําหรับฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบดวย
4.1 อุปกรณทดลองดานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา จํานวน 2 ชุด
4.2 อุปกรณ Lockout Tagout จํานวน 2 ชุด
4.3 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล จํานวน 2 ชุด
4.4 อุปกรณในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นและงานยก จํานวน 2 ชุด
4.5 อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 2 ชุด
4.6 ตูเอกสาร จํานวน 1 ตู
4.7 เครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ ดวยระบบไรสาย จํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ: ผูเสนอราคาสามารถยื่นขอเสนอราคาเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการหรือ
รายการทัง้ หมดก็ได ตามรายการขางตน

TOR ครุ ภณั ฑ์เครื่ องมือสําหรับฝึ กเสริ มทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผ่นที่ 3 ของ 30 แผ่น

5.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 อุปกรณทดลองดานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา จํานวน 2 ชุด
5.1.1 เปนอุปกรณทดลองดานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา สําหรับใชสาธิตและทําการทดลองดาน
ไฟฟาแรงต่ํา สําหรับแสดงใหเขาใจหลักการของไฟฟา และพื้นฐานการทํางานของไฟฟา โดยมีเครื่องมือสําหรับชาง
ไฟฟา และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลดานไฟฟาที่จําเปนแตละชุด ประกอบดวย
5.1.1.1 แผงจํ า ลองทางไฟฟ า จํ า นวน 1 แผง ทํ า จากแผงเหล็ ก เคลื อ บสี ติ ด ตั้ ง บนล อ เลื่ อน
เพื่อใหสามารถเคลื่อนยาย เพื่อนําไปใชในการสอนในหองภายนอกไดโดยสะดวก แผงโลหะหรือไมตองมีขนาด
กวางไมนอยกวา 200 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 160 เซนติเมตร และตองมีแผงหลังทําดวยโลหะที่มีน้ําหนักเบา
หรือไมที่มีความแข็งแรง สามารถยึดเกาะวัสดุประกอบไดโดยสะดวกและแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักได ทั้งนี้
การจายไฟฟาหลักของแผง ตองเปนไฟฟา 220 โวลต ตามมาตรฐานการไฟฟาทองถิ่น โดยใชเตาเสียบชนิด 3 ขา
มีขาสายดินและใหติดตั้งอุปกรณดานความปลอดภัยทางไฟฟา เบรกเกอรชนิดตัดไฟรั่ว (RCBO, RCCB) และมี
สวิตชเปด-ปด เพื่อเริ่มการใชงาน แผงจําลองทางไฟฟา ตองประกอบดวย
1) มิเตอรกําลังไฟฟา (kW-hr) เปนมิเตอรวัดกําลังไฟฟา 220 โวลต 1 เฟส สามารถแสดง
กําลังไฟฟาเปนหนวย กิโลวัตต-ชั่วโมง ได จํานวน 1 มิเตอร
2) จอแสดงกระแสไฟฟ า (Amps) ซึ่ ง สามารถแสดงกระแสไฟฟ า รวมเป น Ampere
ได จํานวน 1 จอ
3) จุ ดตรวจวัดกระแสไฟฟา เปน จุดที่ใหส ามารถนําเครื่องวัดทางไฟฟาชนิดคลิปแอมป
(Clamp Meter) หรือ ไขควงตรวจกระแสไฟฟา (ไขควงเช็คไฟ) หรือ เครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟาแบบไรสั มผัส
(Non-contact Voltage Detector) เขาตรวจวัดปริมาณกระแสไฟฟา หรือตรวจวัดการมีอยูของกระแสไฟฟาได
โดยสะดวก จํานวน 1 จุด
4) จุ ดตรวจวั ดแรงดัน ไฟฟา เปน จุดที่ใหสามารถนําเครื่องวัดทางไฟฟาชนิดคลิปแอมป
(Clamp Meter) เขาตรวจวัดปริมาณแรงดันไฟฟา ไดโดยสะดวกและปลอดภัย จํานวน 1 จุด
5) จุดทดสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟา เปนจุดที่จําลองเหตุการณปริมาณไฟฟารั่วไหลใน
ระดับ 5, 15, 30 มิลลิแอมป เพื่อใหวงจรตัดกระแสไฟฟารั่วสามารถแสดงการทํางานได
6) จุดทดสอบกระแสไฟฟาเกินพิกัด เปนจุดที่จําลองเหตุการณปริมาณกระแสไฟฟาไหลเกิน
พิกัด ในระดับ 5%, 10%, 25% เพื่อใหวงจรตัดกระแสไฟฟาเกินพิกัด สามารถแสดงการทํางานได
7) จุดทดสอบกระแสไฟฟาลัดวงจร เปนจุดที่จําลองเหตุการณกระแสไฟฟาไหลลัดวงจร
เพื่อใหชุดตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรทํางานทันทีตามที่มาตรฐานของทองถิ่นหรือสากลกําหนด
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8) จุดทดสอบสายดินสําหรับเตารับไฟฟา ประกอบดวย เตารับตอสายปกติและผิดปกติ
อยางนอย 8 เตารับ เพื่อใหอุปกรณทดสอบสายดินสําหรับเตารับไฟฟาสามารถทดลองใชไดสะดวก
9) ตองจัดใหมีปายบงชี้แสดงชื่ออุปกรณตางๆ และคําแนะนําการใชงานแบบยอไวบนแผง
เพื่อใหสามารถใชงานไดงายและสะดวก

ตัวอยางรูปแบบแผงจําลองทางไฟฟา
5.1.1.2 เครื่องมือสําหรับชางไฟฟา (Electrician’s Hand Tools) เปนอุปกรณที่นํามาใชในงาน
ไฟฟาแรงต่ํา ตองสามารถทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต โดยมีเครื่องหมายหรืออักษรระบุอัตราการ
ทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต ใหเห็นไดโดยสะดวกและเปนไปตามมาตรฐานสากล ประกอบดวย
1) คีมปากตาย มีขนาดความยาวไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวน 1 อัน
2) คีมตัดสายไฟ มีขนาดความยาวไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวน 1 อัน
3) ประแจ ไมนอยกวา 6 ขนาด ซึ่งมีขนาดแตกตางกัน จํานวน 1 ชุด
4) ไขควงตรวจกระแสไฟฟา (ไขควงเช็คไฟ) ทําจากโลหะและพลาสติ ก สามารถทนต อ
แรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต และสามารถ แสดงผลเปนสัญญาณแสง เมื่อสวนตรวจวัดของเครื่องมือวัด
สัมผัสกับไฟฟาแรงต่ําที่แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลต จํานวน 2 ดาม
5) เครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟาแบบไรสัมผัส (Non-contact Voltage Detector) ทําจาก
โลหะ พลาสติก สามารถทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต และสามารถ แสดงผลเปนสัญญาณแสงและ
เสียง โดยไมจําเปนที่จะตองสัมผัสกับไฟฟาแรงต่ําแรงดันไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลต จํานวน 2 เครื่อง
6) เครื่องวัดทางไฟฟาชนิดคลิปแอมป (Clamp Meter) เปนเครื่องมือที่สามารถใชวั ด คา
กระแสไฟฟา และคาทางไฟฟาอื่น ๆ ไดหลายคา โดยมีหวงสําหรับใชวัดกระแสไฟฟา โดยวัดรอบสายไฟฟ ามีมี
กระแสไฟฟาอยู ตองไดตาม มาตรฐาน มอก., EN, IEC อยางใดอยางหนึ่งหรือเทียบเทา จํานวน 1 เครื่อง
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7) เครื่องทดสอบเต ารับ ไฟฟาอย างงาย (Easy Receptacle Checker) เปนเครื่องมื อที่
สามารถใชวัดตําแหนงของสายไฟฟาที่ตอเขาเตารับได และสามารถแสดงคาผิดปกติของเตารับได เหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลต จํานวน 2 เครื่อง
5.1.1.3 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลทางไฟฟา (Electrician’s PPE)
1) ถุงมือชางไฟฟา Class 00 หรือ Class 0 ประกอบดวย
1.1) ถุงมือยางสําหรับกันไฟฟา Class 00 หรือ Class 0 สามารถทนตอแรงดันไฟฟาได
ไมนอยกวา 500 โวลต หรือ 1,000 โวลต โดยใหมีขนาดเบอร 10 จํานวน 1 คู
1.2) ถุงมือหนังครอบถุงมือยาง ทําจากหนังสัตวแท โดยใหมีความยาวที่สั้นกวา ถุงมือ
หลักตามมาตรฐานสากล เพื่อปองกันการขีดขวน สึก ของมีคมตาง ๆ ไมใหเขาถึงผิวของถุงมือยางดานใน ขนาด
เบอร 10 หรือเหมาะสมกับ ถุงมือตามขอ 1) โดยตองเปนถุงมือหนังที่ออกแบบสําหรับการสวมครอบถุงมือยางตาม
ขอ 1) จํานวน 1 คู
2) ถุงผาใสถุงมือ ทําจากผาดิบหรือผาหนาที่แข็งแรง สําหรับบรรจุ ถุงมือยางและถุงมือหนัง
ครอบถุงมือยาง โดยไมตองมีการพับ จํานวน 1 ใบ
3) รองเทาชางไฟฟา เปนรองเทาบูทสําหรับชางไฟฟา ทําจากหนังแท ตองสามารถสามารถ
ทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 500 โวลต จํานวน 1 คู ขนาดเบอร 8 ตามมาตรฐานยุโรปหรือเทียบเทา
4) หมวกชางไฟฟาพรอมหนากากกระบังหนาชางไฟฟา เปนหมวกนิรภัยสําหรับชางไฟฟา
พรอมติดตั้งหนากากกระบังหนา สําหรับชางไฟฟาโดยเฉพาะโดยสามารถทนตอแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 500
โวลต จํานวน 1 ใบ
5.1.2 ผูจําหนายตองจัดทําแบบแสดงรายละเอียด การติดตั้ง จุดตาง ๆในแผงจําลองทางไฟฟา เพื่อขอ
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดของวัสดุที่ใช ขนาด รูปราง ลักษณะใหเห็นไดชัดเจน
5.1.3 ตองมีกระเปา กลอง หรือภาชนะบรรจุ เพื่อบรรจุ อุปกรณตาม 5.1.1.2 และ 5.1.1.3 ให
เรียบรอยเหมาะสมในการเคลื่อนยายและจัดเก็บ โดยสามารถบรรจุไวรวมในภาชนะเดียวกันหรือหลายภาชนะก็ได
5.1.4 จัดใหมีชุดปดคลุมทําดวยผาใบ Polyester หรือดีกวา เพื่อปองกัน น้ํา ฝุน สําหรับแผงจําลอง
พรอมอุปกรณ
5.1.5 ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตาง ๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ
5.1.6 ตองมีการรับประกันสินคาเปนเวลาอยางนอย 1 ปนับจากวันที่สงมอบ
5.2 อุปกรณ Lockout Tagout จํานวน 2 ชุด
5.2.1 เปนอุปกรณสําหรับใชตัดพลังงานที่อาจเปนอันตราย โดยล็อกไปที่อุปกรณไฟฟาและเครื่ องกล
เพื่อปดกั้นพลังงาน แตละชุด ประกอบดวย
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แผ่นที่ 6 ของ 30 แผ่น

5.2.1.1 แผงอุปกรณ Lockout Tagout หรือแผงอุปกรณตัดแยกพลังงานดานไฟฟา จํานวน 2
แผง เปนแผงเหล็กเคลือบสี ติดตั้งบนลอเลื่อน เพื่อใหสามารถเคลื่อนยาย ไดโดยสะดวก แตละแผงตองมีขนาด
กวาง X ยาว ไมนอยกวา 120 X 120 เซนติเมตร เมื่อประกอบกับขาและลอแลวมีความสูง 180 เซนติเมตร ขนาด
Size L หรือเทียบเทา แผงดังกลาวสามารถยึดเกาะวัสดุประกอบไดโดยสะดวกและแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักได
โดยอุปกรณในขอ 1) ถึง 3) จะตองติดตั้งแบบกระจายในแผงใดแผงหนึ่ง เมื่อรวมทั้งสองแผงแลว
จะตองมีอุปกรณครบถวน ตามรายการอุปกรณดังตอไปนี้
1) ตูจายไฟฟา (Load Center) ประกอบดวย
- อุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟาหลัก (Main Circuit Breaker) ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
IEC หรือเทียบเทา ขนาดไมนอยกวา 30 Amps จํานวน 1 ตัว
- อุ ป กรณ ตัดแยกวงจรไฟฟายอย (Branch Circuit Breaker) ผลิตตามมาตรฐาน
มอก. IEC หรือเทียบเทา มีอุปกรณตัดไฟฟา อยางนอย 3 รูปแบบที่แตกตางกัน
เชน Pin In ,Pin Out, Pin Out Wide โดยในแตละรูปแบบตองมีอุปกรณตัดแยก
และสอดคลองกับชนิดของอุปกรณที่ใชในการล็อกอุปกรณตัดไฟฟาในรูปแบบตาง
ๆ ตามที่ไดนําเสนออุปกรณล็อกมาพรอมกันนี้ในแตละรูปแบบตองมีจํานวน 1 ตัว
- ปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) มีสีแดง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. IEC หรือ
เทียบเทา เมื่อกดแลว ปุมจะถูกล็อกตําแหนงไว เมื่อบิดปุมสีแดง ปุมจะคลายตัวคืน
สูตําแหนงเดิม จํานวน 1 ตัว
2) อุปกรณตัดแยกพลังงานดานเครื่องกล ประกอบดวย
- ท อชนิ ดโพลี ไวนิ ลคลอไรด (PVC) ชนิดสีฟา Class 13.5 ขนาดเส นผ านศู นย กลาง
½ นิ้ว ความยาวรวมไมนอยกวา 2 เมตร เดินทอจําลองบนแผงเหล็กเคลือบสี
- เกตวาลวหรือประตูน้ํา (Gate Valve) ชนิดทองเหลืองหรือเทียบเทา ขนาดไมเล็กกวา
½ นิ้ว จํานวน 1 อัน
- บอลวาลว (Ball Valve) ชนิดทองเหลืองหรือเทียบเทา ขนาดไมเล็กกวา ½ นิ้ว
จํานวน 1 อัน
3) ตองจัดใหมีปายบงชี้แสดงชื่ออุปกรณตางๆ และคําแนะนําการใชงานแบบยอ ไวบนแผง
เพื่อใหสามารถใชงานไดงายและสะดวก
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ตัวอยางรูปแบบแผงอุปกรณ Lockout Tagout
5.2.1.2 อุปกรณระบบ Lockout Tagout ประกอบดวย
1) ชุดล็อกอุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟา (Circuit Breaker Lockout Set : Miniature CB
Lockout, Clamp CB Lockout Set) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยชุดล็อกหลายขนาด มีรายละเอียดดังนี้
- ตองมีชุดล็อกที่สามารถล็อกอุปกรณตั ดแยกวงจรไฟฟา (Circuit Breaker) ชนิดเขี้ยว
ล็ อ กอยู ด า นนอก (Pin-out) ที่ เ หมาะสมกั บ Circuit Breaker ที่ ไ ด นํ า เสนอ จํ า นวน
2 อัน
- ตองมีชุดล็อกที่สามารถล็อกอุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟา (Circuit Breaker) ชนิดเขี้ยวล็อก
อยูดานนอกแบบลําตัวกวาง (Pin-out wide) ที่เหมาะสมกับ Circuit Breaker ที่ไดนําเสนอ
จํานวน 2 อัน
- ชุดล็อกเบรกเกอรชนิดหนีบ ที่สามารถล็อกอุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟา (Circuit
Breaker) ชนิดเขี้ยวล็อกอยูดานใน (Pin-in) จํานวน 2 อัน
- ตองมีชุดล็อกที่สามารถล็อกอุปกรณตัดแยกวงจรไฟฟา (Circuit Breaker) ชนิดล็อกดวย
สกรู (Universal Circuit Breaker Lockout) จํานวน 2 อัน
2) อุปกรณล็อกปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) ตองสามารถล็อกหรือปดกั้นการใชงาน
ของปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) ได เมื่อล็อกแลว จะไมสามารถใชงานปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop)
เพื่อสั่งใหทํางานได จํานวน 1 ตัว
3) อุปกรณล็อกเกตวาลวหรือประตูน้ํา (Gate Valve Lockout) ทําจากพลาสติก โดยตอง
สามารถล็อกเกตวาลวหรือประตูน้ําหลายขนาด ตั้งแต ขนาด 1 - 12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด (แตละชุดไมนอยกวา 4 ชิ้น
ซึ่งมีขนาดแตกตางกัน)
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4) อุปกรณล็อกบอลวาลว (Ball Valve Lockout) ทําจากพลาสติก โดยตองสามารถล็อก
บอลวาลว ขนาดเล็ก (ขนาดใดขนาดหนึ่ง แตไมเกิน 1 นิ้ว) ไดจํานวน 1 ชิ้น และขนาดใหญ (ขนาดใดขนาดหนึ่ง
ตั้งแต 2 นิ้วขึ้นไป) ไดจํานวน 1 ชิ้น จํานวน 1 ชุด (แตละชุดไมนอยกวา 2 ชิ้น ซึ่งมีขนาดแตกตางกัน)
5) อุ ป กรณ ล็ อ กชนิ ด สลิ ง (Cable Lockout) มี ค วามยาวไม น อ ยกว า 120 เซนติ เ มตร
พรอมชุดจับยึดล็อก สลิง ทําจากโลหะหุมดวยพลาสติก โดยตองสามารถใชล็อกอุปกรณ เชน วาลวหรือตูไฟฟา
ไดสะดวก จํานวน 1 เซต
6) อุปกรณล็อกเตาเสี ยบขนาดเล็ก ตองสามารถใชล็ อกเต าเสีย บไฟฟ าชนิ ด 220 Volts
ทั้งแบบ 2 ขา และ 3 ขา ไดโดยสะดวก และทําจากโลหะหรือพลาสติก โดยเมื่อล็อกแลวจะไมสามารถใชงานได
จํานวนอยางละ 1 อัน
7) อุปกรณล็อกเตาเสียบขนาดใหญ ตองสามารถใชล็อกเตาเสียบไฟฟาชนิด Power Plug
220 Volts และ Power Plug 380 Volts ไดโดยสะดวก และทําจากโลหะหรือพลาสติก โดยเมื่อล็อกแลวจะไม
สามารถใชงานได จํานวนอยางละ 1 อัน
8) ถุ ง ล็ อ กสํ า หรั บ เต า เสี ย บขนาดใหญ ม ากหรื อ ชุ ด ควบคุ ม ป น จั่ น ชนิ ด เหนื อ ศี ร ษะต อ ง
สามารถใชล็อกเตาเสียบไฟฟาขนาดใหญพิเศษ และใชล็อกชุดควบคุมรอกไฟฟาหรือปนจั่นชนิดเหนือศีรษะ ได
โดยสะดวก และทําจากผา, หนัง, โลหะหรือพลาสติก เพื่อปดกั้นไมใหทํางานไดโดยสะดวก หรือเมื่อล็อกแลวจะไม
สามารถใชงานได จํานวน 1 อัน
9) อุปกรณล็อกขอตอระบบลมอัด (Pneumatic Fitting Lockout) ตองสามารถใชล็อกขอ
ตอระบบลมอัด (Pneumatic fittings) ไดโดยสะดวก และทําจากโลหะหรือพลาสติก ซึ่งเมื่อล็อกแลวจะไมสามารถ
ตอขอตอที่ล็อกกับขอตอมาตรฐานเพื่อใชงานได สามารถล็อกไดอยางนอย 3 รูปแบบของขอตอลมอัด ขนาดไมนอย
กวา ¼ นิ้ว จํานวน 1 อัน
10) อุปกรณล็อกหลายจุด (Multiple Lockout Hasp) ประกอบดวย
- อุปกรณล็อกหลายจุด แบบชนิดล็อกได 6 จุด ขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางดานใน
1 นิ้ว ทําจากโลหะ จํานวน 1 อัน
- อุปกรณล็อกหลายจุด แบบชนิดล็อกได 6 จุด ขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางดานใน
1½ นิ้ว ทําจากโลหะ จํานวน 1 อัน
- อุปกรณล็อกหลายจุด แบบชนิดล็อกไดไมนอยกวา 3 จุด ทําจากพลาสติก มี
คุณสมบัติไมนําไฟฟา จํานวน 1 อัน
- อุปกรณล็อกหลายจุด แบบชนิดล็อกไมนอยกวา 3 จุด พรอมปายในตัว จํานวน 1 อัน
11) แมกุญแจล็อกพรอมลูกกุญแจ ผลิตสําหรับใชในงาน lockout tagout โดยเฉพาะ คละสี
ประกอบดวย
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-

แมกุญแจล็อกพรอมลูกกุญแจ ทําจากโลหะและพลาสติก ชนิดสายคลองโลหะ แบบ
สีแดง จํานวน 4 อัน และ แบบสีอื่น ๆ (คละสี) จํานวน 4 อัน
- แมกุญแจล็อกพรอมลูกกุญแจ ทําจากโลหะและพลาสติก ชนิดสายคลองพลาสติก
แบบไมนําไฟฟา แบบสีแดง จํานวน 2 อัน และ แบบสีอื่น ๆ (คละสี) จํานวน 2 อัน
12) ปายเตือนการล็อก (Lockout Tag) ตองทําจากกระดาษหรือพลาสติก สามารถทนทาน
ตอความชื้นหรือเปนชนิดกันน้ํา มีรูปแบบตามมาตรฐานสากล เชน OSHA ANSI มอก. โดยมีขอความเตือนเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สามารถรับแรงดึงที่จุดยึดของปายไดโดยไมขาด อยางนอย 22 กิโลกรัม โดยสามารถ
ติดตั้งรวมกับอุปกรณล็อกไดโดยสะดวก จํานวน 6 อัน
13) กล อ งล็ อ กแบบกลุ ม (Group Lock Box) ทํ า จากโลหะ สามารถใส กุ ญ แจล็ อ กลงใน
กลองล็อกไดโดยสะดวก เมื่อปดกลองล็อกแลว สามารถใชแมกุญแจล็อกไดไมนอยกวา 10 จุดไดโดยสะดวก มีหูหิ้ว
สามารถถือไปใชงานไดโดยงาย จํานวน 2 กลอง
14) สถานีล็อก (Lock Station) เปนแผงทําจากพลาสติก สามารถใชใสอุปกรณการล็อกและ
ปายเตือน และสามารถหยิบใชไดโดยสะดวก ออกแบบมาเพื่อใชในการทํางานระบบล็อกและติดปายเตือน สามารถ
มองเห็นอุปกรณดานในไดสะดวกและชัดเจน สถานีล็อก ขนาดไมนอยกวา 10 แมกุญแจ พรอมแมกุญแจและปาย
เตือนตามรูปแบบมาตรฐานงาน Logout Tagout จํานวน 2 แผง
15) กระเปาใสอุปกรณชุดล็อกและปายเตือน ทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทําจากผาใบ Polyester
อยางดี สามารถใชใสอุปกรณการล็อกและปายเตือน และสามารถหยิบใชไดโดยสะดวก ออกแบบมาเพื่อใชพกพา
อุปกรณในระบบล็อกและติดปายเตือน โดยมีขนาดกวางไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
สูงไมนอยกวา 50 เซนติเมตร จํานวนอยางนอย 2 กระเปาหรือเพียงพอที่จะบรรจุอุปกรณตาม ขอ 2) ถึงขอ 13) ได
โดยสะดวก อนึ่งจะใชเปนกระเปา กลอง หรือภาชนะบรรจุ เพื่อบรรจุ อุปกรณขางตน เพิ่มเติมจากกระเปา 2 ชุดก็
ได โดยใหจัดเก็บไดเรียบรอยเหมาะสมในการเคลื่อนยายและจัดเก็บ โดยสามารถบรรจุไวรวมในภาชนะเดียวกัน
หรือหลายภาชนะก็ได
16) จัดใหมีชุดปดคลุมทําดวยผาใบ Polyester หรือดีกวา เพื่อปองกัน น้ํา ฝุน สําหรับแผง
อุปกรณในขอ 5.2.1.1
5.2.2 อุปกรณล็อกตามขอ 5.2.1.2 ตองทําจากวัสดุที่ทนทานและเหมาะสม ไมสามารถทําลายไดงาย
สามารถใชงานไดทั้งในและนอกอาคารได ทนทานตอความชื้น มีสีหลักเปนสีแดงหรือสีที่เห็นไดชัดเจน และมี
รูปลักษณที่เหมาะสมกับการใชงานระบบล็อกและติดปาย ตองมีรูปราง ลักษณะการใชงาน เปนไปตามขอกําหนด
ของ OSHA หรือ ANSI หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมพลังงานที่เปนอันตราย
5.2.3 ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตาง ๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ
5.2.4 ตองมีการรับประกันสินคาเปนเวลาอยางนอย 1 ปนับจากวันที่สงมอบ
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5.3 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล จํานวน 2 ชุด
5.3.1 เปนอุปกรณ ที่ใช เ พื่ อป องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานโดยครอบคลุมทุกสว นของ
รางกาย แตละชุด ประกอบดวย
5.3.1.1 หมวกนิรภัยสีเขียว ทรงทั่วไป พรอมสายรัดคาง จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ต อ งทํ า ด ว ยพลาสติ ก ชนิ ด ABS (อะคิ โ ลไนตริ ล บิ ว ตาไดอี น สไตรี น ) คุ ณ ภาพสู ง
มีโครงสรางแข็งแรง เปนมันวาว
2) มี ชุ ดรองด า นในของหมวก แบบปรับ หมุน สามารถปรับ ขนาดไดต ามความต อ งการ
เพื่อชวยรับแรงกระแทก และชวยใหกระชับกับศีรษะ
3) มีชองขางหมวก สําหรับใชรวมกับอุปกรณเสริม เชน ที่ครอบหูลดเสียง หนากากเชื่อม
โลหะ และชุดกระบังหนา
4) ขอบหมวกมีรางรอบ เพื่อรองรับน้ําและของเหลว
5) ทนทานตอความรอนและรังสีอัลตราไวโอเลต
6) มีสายรัดคางชนิดยางยืดคุณภาพสูง สามารถปรับความยาวไดตามตองการ
7) ไดรับผลิตภัณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 368-2554 ชนิด G (General) หรือเทียบเทา
5.3.1.2 หมวกนิรภัยพรอมสายรัดคาง ทรงญี่ปุน จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ตองทําดวยพลาสติกชนิด ABS (อะคิโลไนตริล บิวตาไดอีน สไตรีน) คุณภาพสูง
มีโครงสรางแข็งแรง เปนมันวาว
2) มี ชุ ดรองด า นในของหมวก แบบปรับ หมุน สามารถปรับ ขนาดไดต ามความต อ งการ
เพื่อชวยรับแรงกระแทก และชวยใหกระชับกับศีรษะ
3) ทนทานตอความรอนและรังสีอัลตราไวโอเลต
4) มีสายรัดคางชนิดยางยืดคุณภาพสูง สามารถปรับความยาวไดตามตองการ
5) มีโฟมรองรับดานในเหนือชุดรองดานใน
6) ไดรับผลิตภัณฑมาตรฐาน JIS หรือเทียบเทา
5.3.1.3 หมวกกันกระแทก (Bump Cap) จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตจากวัสดุ PE (Polyethylene) มีน้ําหนักเบา
2) ไมเปนสื่อนําไฟฟา
3) มีชุดรองดานในของหมวก สามารถปรับขนาดไดตามความตองการ และชวยใหกระชับกับ
ศีรษะ
5.3.1.4 ถุงมืออลูมิไนซกันความรอน จํานวน 1 คู มีรายละเอียด ดังนี้
1) เนื้อผาทําจากเสนใยเคฟลาหรือเสนใยผาอื่นที่สามารถระบายอากาศไดดี
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2) บุดวยฉนวนกันความรอนดานในและอลูมิไนซที่สามารถทนความรอนและสะทอนรังสีได
ไมนอยกวา 300 องศาเซลเซียส
3) เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวของกับความรอน
5.3.1.5 ถุงมือผากันบาด EN Standard จํานวน 2 คู มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตจากเสนใย Kevlar หรือ Dyneema ที่มีความคงทนตอการขีดขวนไดดี
2) ไมมีตะเข็บรอยตอของเนื้อผา
3) เคลือบดวยยางหรือ PU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับชิ้นงาน
4) ไดรับมาตรฐานกันบาดที่ระดับ 5 ตาม EN388 หรือเทียบเทา
5.3.1.6 ถุงมือหนังสําหรับชางเชื่อมชนิดยาว จํานวน 2 คู มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตจากหนังทองวัวคุณภาพดี
2) ชนิดขอบยาวถึงหัวไหล มีความยาวไมนอยกวา 20 นิ้ว
3) ปองกันความรอนและสะเก็ดไฟไดดี
5.3.1.7 ถุงมือผาคอตตอนสีขาว Size M จํานวน 2 คู มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตจากผา Cotton
2) เนื้อผา อากาศถายเทไดสะดวก ไมอับชื้นงาย
3) พับชายขอบถุงมือ ปองกันการเสียดสีหรือระคายเคือง
5.3.1.8 รองเทานิรภัยแบบหนัง เบอร 8 หรือเทียบเทาตามมาตรฐานยุโรป จํานวน 2 คู
มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตจากหนังแท
2) หัวเหล็กดานในไดมาตรฐาน EN12568 ผานการทดสอบแรงกระแทกที่ 200 จูลหรือ
เทียบเทา
3) พื้นเปนชนิด PU มีน้ําหนักเบา ทนตอน้ํามัน สารเคมี กันลื่น และสามารถทนความรอน
ไดที่ 150 องศาเซลเซียส
4) ได มอก.523-2554 หรือเทียบเทา
5.3.1.9 รองเทาบูทกันสารเคมี เบอร 8 หรือเทียบเทาตามมาตรฐานยุโรป จํานวน 2 คู
มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตจาก PVC หรือ Nitrile Rubber ทนตอน้ํา น้ํามัน สารเคมี กรด ดาง ไขมัน
2) หัวเหล็กดานในไดมาตรฐาน EN 12568 ผานการทดสอบแรงกระแทกที่ 200 จูล
หรือเทียบเทา
3) ปองกันไฟฟาสถิตได
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4)

พื้นปองกันการลื่น

5.3.1.10
1)
2)
3)
4)
5)
5.3.1.11
1)
2)
3)
4)
5.3.1.12
1)

แวนตานิรภัย จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
เลนสทําจาก Polycarbonate ชิ้นเดียวไรรอยตอ
ที่รองสันจมูกทําจากยางสังเคราะห
ขาแวนปรับระดับได
ชนิดเลนสใส
ไดมาตรฐาน EN 166 หรือ ANSI Z87.1 หรือเทียบเทา
แวนตานิรภัยชนิดครอบแวนสายตาปองกันสารเคมี จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
ชนิดเลนสใส เลนสทําจาก Polycarbonate ชิ้นเดียวไรรอยตอ
กรอบครอบแวนตาทําจาก PVC
สายคาดปรับขนาดได
ไดมาตรฐาน EN166 หรือ ANSI Z87.1หรือเทียบเทา
กระบังหนาชนิดใส แบบติดหมวกนิรภัย จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
โครงกระบังหนาชนิดใชรวมกับหมวกนิรภัย โครงยึดกระบังหนาผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียม
หรือวัสดุที่ดีกวา เมื่อประกอบเขากับชุดหนากากแลว สามารถยกเปดขึ้นลงได
โดยสะดวก ตามตําแหนงที่ตองการ
2) แผนกระบังหนาชนิดใส ทําจาก Polycarbonate
3) เหมาะกับงานเจียร ตัด
4) ไดมาตรฐาน EN หรือ ANSI หรือเทียบเทา
5.3.1.13 กระบังหนางานเชื่อม จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตจากพลาสติกทนความรอนจากงานเชื่อมไดดี
2) มีชองกระจกมองแสงชนิดยกขึ้นได
3) เปนแบบชนิดใชมือถือ
4) ไดมาตรฐาน EN หรือ ANSI หรือเทียบเทา
5.3.1.14 กระบังหนางานเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัติ จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตจากพลาสติกทนความรอนจากงานเชื่อมไดดี
2) ใชสวมครอบศีรษะ สายรัดศีรษะปรับขนาดได
3) มีชองกระจกมองแสงชนิดปรับแสงอัตโนมัติเมื่อไดรับแสงจากงานเชื่อม
4) สามารถปรับความเขมแสงไดหลายระดับ
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5)
6)
5.3.1.15
1)
2)
3)
5.3.1.16
1)
2)
3)
4)
5.3.1.17
รายละเอียด ดังนี้
1)
2)
5.3.1.18
1)
2)
5.3.1.19
1)
2)
3)
4)
5.3.1.20
1)
2)
3)
4)

สามารถปรับความเร็วในการเปลี่ยนแสงไดหลายระดับ
ไดมาตรฐาน EN หรือ ANSI หรือเทียบเทา
เอี๊ยมผายีนส (Denim Apron) จํานวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
ทําจากผายีนส ปองกันฝุนและคราบสกปรก
มีสายรัดเปนผาหรือเชือกใชรัดลําตัวและรอบลําคอ
มีขนาดไมนอยกวา 50 x 90 เซนติเมตร สามารถปดลําตัวไดครอบคลุม
เอี๊ยมหนังชางเชื่อม (Welding Leather Apron) จํานวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
ทําจากหนังวัวแท
สามารถทนความรอนและสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมได
มีขนาดไมนอยกวา 50 x 90 เซนติเมตร สามารถปดลําตัวไดครอบคลุม
มีสายรัดเปนหนังหรือผาหรือเชือกใชรัดลําตัวและรอบลําคอ
ชุดปกปองชนิดเต็มตัวสําหรับงานเชื่อม ขนาด (Size) L หรือเทียบเทา จํานวน 2 ตัว มี
ทําจากผาเวสปอยทชนิดทนความรอนจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมไดดี
สามารถปดลําตัวไดครอบคลุม
ชุดปองกันสารเคมี ขนาด (Size) L หรือเทียบเทา จํานวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
ทําจากผาหรือวัสดุซึ่งสามารถปกปองรางกายจากสารเคมีได
ระดับปองกันสารเคมี เทียบเทาระดับ EPA Level D หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
ชุดปองกันความรอน แบบอลูมิไนซ ขนาด (Size) L หรือเทียบเทา จํานวน 1 ตัว มี
รายละเอียด ดังนี้
ประกอบดวยชุดเสื้อ กางเกง ครอบศีรษะ รองเทาบูท
ทําจากวัสดุซึ่งสามารถปองกันรางกายจากความรอนสูงได
ระดับการปองกันตองสามารถทนความรอนสูงได
เหมาะกับงานที่มีความรอนสูง งานหนาเตาหลอม
หนากากกรองอากาศ ชนิด N95 หรือเทียบเทา จํานวน 2 ชิ้น มีรายละเอียด ดังนี้
หนากากกรองอนุภาคเสนใยไฟฟาสถิต
สามารถกรองฝุนละอองและฟูมโลหะ ที่ 0.3 ไมครอน (ยกเวนละอองของน้ํามัน)
ประสิทธิภาพการกรองไมนอยกวา 95% ตามมาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัยและ
สุขภาพ (NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีแถบโลหะกระชับเขารูปกับจมูก และใบหนา
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5.3.1.21
1)
2)
3)
4)
5.3.1.22
1)
2)
3)
4)
5)
6)
5.3.1.23
1)
2)
3)
4)
5)
5.3.1.24
1)
2)
3)
4)
5.3.1.25
1)
2)
3)
4)
5)
5.3.1.26

หนากากชนิดปมขึ้นรูปชนิดมีวาลว จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
ผลิตจากเสนใยสังเคราะห
มีวาลวหายใจออกเพื่อชวยใหหายใจไดสะดวก
มีประสิทธิภาพการกรองไมต่ํากวา NIOSH-N95 หรือเทียบเทา
มีสายรัดชนิดยางยืด
หนากากแบบไสกรองคูครึ่งหนา จํานวน 1 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
ทําจากซิลิโคนหรือเทียบเทา
มีวาลวหายใจออกเพื่อชวยใหหายใจไดสะดวก
มีชองใสตลับกรองซึ่งสามารถเปลี่ยนตลับไดโดยสะดวก
มีสายรัดชนิดปรับขนาดไดโดยสะดวก
ตลับกรอง ชนิดไอระเหยสารอินทรีย จํานวน 1 คู และชนิดสารอนินทรีย จํานวน 1 คู
ตองไดมาตรฐาน มอก., ANSI, EN, ISO, NIOSH หรือเทียบเทา
ที่อุดหูลดเสียงชนิดซิลิโคน จํานวน 10 คู มีรายละเอียด ดังนี้
ผลิตจากซิลิโคน
รูปทรงเรียวคลายรม 3 ชั้น
มีสายคลอง
มีการแสดงคาการลดเสียง SNR และ NRR
มีกลองบรรจุแยกแตละชิ้น
ที่อุดหูลดเสียงชนิดโฟม จํานวน 10 คู มีรายละเอียด ดังนี้
ผลิตจากโฟมโพลียูริเทน
มีสายคลอง
มีการแสดงคาการลดเสียง SNR และ NRR
มีกลองบรรจุแยกแตละชุด
ที่ครอบหูชนิดพับเก็บได จํานวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
ผลิตจากพลาสติก พรอมฟองน้ําเพิ่มความกระชับ
มีสายคาดศีรษะปรับระดับได
สามารถพับเก็บได
มีการแสดงคาการลดเสียง SNR และ NRR
ตองไดมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา
ที่ครอบหูชนิดใชรวมกับหมวกนิรภัย พรอมหมวกนิรภัย จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้
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1) ผลิตจากพลาสติก พรอมฟองน้ําเพิ่มความกระชับ
2) สามารถใชรวมกับหมวกนิรภัยไดโดยสะดวก
3) มีการแสดงคาการลดเสียง SNR และ NRR
4) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา
5.3.1.27 เข็มขัดนิรภัยแบบคาดเอว พรอมเชือกนิรภัยชนิดเสนเดี่ยวยาวไมนอยกวา 2 เมตร พรอม
ตะขอมาตรฐาน จํานวน 1 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ชนิดเข็มขัดคาดเอว หนากวาง 60 มิลลิเมตร
2) เชือกนิรภัยความยาวไมนอยกวา 2 เมตร
3) ตะขอขนาดใหญสําหรับยึดเกี่ยวทอนั่งราน
4) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา
5.3.1.28 เข็ มขั ดนิ ร ภั ย แบบครึ่งตัว พรอมเชือกนิร ภัย ชนิดเสนเดี่ยวยาวไม น อยกวา 1.5 เมตร
พรอมตะขอมาตรฐานขนาดเล็ก จํานวน 1 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
1) เข็มขัดนิรภัยชนิดแบบครึ่งตัว
2) เชือกนิรภัยความยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร
3) ตะขอขนาดเล็กสําหรับยึดเกี่ยวกับจุดยึด
4) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา
5.3.1.29 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว พรอมเชือกนิรภัยชนิดเสนคูยาวไมนอยกวา 2 เมตร พรอม
ตะขอมาตรฐาน และชุดดูดซับรับแรงกระชาก Shock Absorber จํานวน 1 อัน มีรายละเอียด ดังนี้
1) เข็มขัดนิรภัยชนิดแบบเต็มตัว
2) เชือกนิรภัยชนิดเสนคูความยาวไมนอยกวา 2 เมตร
3) ตะขอขนาดใหญสําหรับยึดเกี่ยวทอนั่งราน
4) ชุดดูดซับรับแรงกระชาก Shock Absorber
5) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา
5.3.1.30 อุปกรณกันตกแบบดึงกลับอัตโนมัติ Self Retractable Fall Arrestor จํานวน 1 เซต
มีรายละเอียด ดังนี้
1) สายกันตกแบบดึงกลับอัตโนมัติ เมื่อมีการตก จะมีระบบยึดสายกันตกทันที
2) ตะขอขนาดเล็กสําหรับยึดเกี่ยวกับจุดยึด
3) อุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI หรือ EN หรือเทียบเทา
5.3.1.31 ตองมีกระเปา ทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทําจากพลาสติกหนาอยางดี เพื่อบรรจุ อุปกรณ
ดังนี้
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1) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.1 ถึง 5.3.1.3 จํานวน 1 ใบ
2) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.4 ถึง 5.3.1.9 จํานวน 1 ใบ
3) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.10 ถึง 5.3.1.14 จํานวน 1 ใบ
4) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.15 ถึง 5.3.1.19 จํานวน 1 ใบ
5) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.20 ถึง 5.3.1.26 จํานวน 1 ใบ
6) บรรจุอุปกรณในขอ 5.3.1.27 ถึง 5.3.1.30 จํานวน 1 ใบ
5.3.2. ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตาง ๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ
5.3.3. ตองมีการรับประกันสินคาเปนเวลาอยางนอย 1 ปนับจากวันที่สงมอบ
5.4 อุปกรณในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นและงานยก จํานวน 2 ชุด ดังนี้
5.4.1 โมเดลรถป น จั่ น ชนิ ด ล อ ยาง (Rubber Tire Truck Crane) ทํ า จากวั ส ดุ ห ลั ก เป น โลหะ Diecast
มี แขนป น จั่ น ชนิ ดไฮดรอลิ ก แบบยื ด-หดได (Hydraulic Telescopic Boom) มีขายัน พื้น (Outrigger) มีตะขอ
ปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายรถปนจั่นจริง โดยจําลองแบบจากรถปนจั่นจริงในแบบยอสวน
ในอัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดที่ใหญกวาอัตราสวนดังกลาว มีความมั่นคงแข็งแรงในการใชงาน ไมแตกหักงาย
จํานวน 2 คัน
5.4.2 โมเดลรถปนจั่นชนิดตีนตะขาบ (Crawler Crane) ทําจากวัสดุหลักเปนโลหะ Diecast และวัสดุอื่นๆ
ประกอบ อาทิ พลาสติก ยาง เชือก พรอมทําสี หรือติดสติกเกอร เพื่อความสวยงามและสมจริง มีแขนปนจั่นชนิด
โครงถัก (Luffing Boom) มีขายันพื้น (Outrigger) มีตะขอปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายรถ
ปนจั่นจริง โดยจําลองแบบจากรถปนจั่นจริงแบบยอสวน ในอัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดที่ใหญกวาอัตราสวน
ดังกลาว มีความมั่นคงแข็งแรงในการใชงาน ไมแตกหักงาย จํานวน 2 คัน
5.4.3 โมเดลรถปนจั่นชนิดลอยางแบบใชในพื้นที่ขรุขระ (Rough Terrain Crane) ทําจากวัสดุหลักเปน
โลหะ Diecast มี แ ขนป น จั่ น ชนิ ด ไฮดรอลิ ก แบบยื ด -หดได (Hydraulic Telescopic Boom) มี ข ายั น พื้ น
(Outrigger) มีตะขอปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายรถปนจั่นจริง โดยจําลองแบบจากรถปน จั่น
จริงในแบบยอสวน ในอัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดที่ใหญกวาอัตราสวนดังกลาว มีความมั่นคงแข็งแรงในการใช
งาน ไมแตกหักงาย จํานวน 2 คัน
5.4.4 โมเดลป น จั่ น หอสู ง ชนิ ดแขนปน จั่น ตรง (Hammerhead Tower Crane) ทําจากวัส ดุห ลักเป น
โลหะ Diecast มีแขนปนจั่นชนิดตรงราบ มีตะขอปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายปนจั่นหอสูง
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จริง โดยจําลองแบบจากปนจั่นหอสูงในแบบยอสวน อัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดที่ใหญกวาอัตราสวนดังกลาว
มีความมั่นคงแข็งแรงในการใชงาน ไมแตกหักงาย จํานวน 2 โมเดล
5.4.5 โมเดลปนจั่นหอสูง ชนิดแขนปนจั่นแบบกระดกได (Luffing Jib Tower Crane) ทําจากวัสดุหลัก
เปนโลหะ Diecast มีแขนปนจั่นชนิดกระดกได มีตะขอปนจั่นพรอมเชือก มีรูปแบบและสวนประกอบคลายปนจั่น
หอสูงจริง โดยจําลองแบบจากปนจั่นหอสูงในแบบยอสวน อัตราสวน 1 ตอ 50 หรือมีขนาดที่ใหญกวาอัตราสวน
ดังกลาว มีความมั่นคงแข็งแรงในการใชงาน ไมแตกหักงาย จํานวน 2 โมเดล
5.4.6 แผงตัวอยาง สลิง และอุปกรณชวยยก ชนิดตาง ๆ ทําจากแผงโลหะหรือไมติดตั้งบนลอเลื่อน เพื่อให
สามารถเคลื่อนยาย เพื่อนําไปใชในการสอนในหองภายนอกไดโดยสะดวก แผงโลหะหรือไมตองมีขนาด กวางไม
นอยกวา 200 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 160 เซนติเมตร และตองมีแผงหลังทําดวยโลหะที่มีน้ําหนักเบาหรือไมที่มี
ความแข็งแรง สามารถยึดเกาะวัส ดุประกอบไดโดยสะดวกและแข็ งแรงเพียงพอที่จ ะรับน้ําหนั กได ทั้งนี้ให ยึ ด
ลวดสลิงและอุปกรณชวยยกชนิดตาง ๆ บนแผง พรอมคําอธิบายเบื้องตนใหเรียบรอย จํานวน 2 แผง ประกอบดวย
5.4.6.1 ลวดสลิงขนาด 12 - 16 มิลลิเมตร โดยใหมีความยาว 30 เซนติเมตร ตัดปลายเรียบทั้ง 2
ดาน และรัดยึดปลายลวดสลิง พรอมลบปลายสวนที่มีคมใหเรียบรอย เพื่อไมใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) ลวดสลิงชนิดเกลียวขวา Regular Lay (Ordinary Lay) จํานวน 1 เสน
2) ลวดสลิงชนิดเกลียวซาย Regular Lay (Ordinary Lay) จํานวน 1 เสน
3) ลวดสลิงชนิดเกลียวขวา Lang’s Lay จํานวน 1 เสน
4) ลวดสลิงชนิดเกลียวซาย Lang’s Lay จํานวน 1 เสน
5) ลวดสลิงชนิดรีดกลม (Compacted) จํานวน 1 เสน
6) ลวดสลิงชนิดตานทานการหมุนแบบตีเกลียวสองชั้น จํานวน 1 เสน
7) ลวดสลิงชนิดตานทานการหมุนแบบตีเกลียวสามชั้น จํานวน 1 เสน
8) ลวดสลิงชนิดตานทานการหมุนแบบมีสี่เกลียว จํานวน 1 เสน
9) ลวดสลิงชนิด Plastic Layer จํานวน 1 เสน
10) ลวดสลิงชนิดแกนเปน Independent Wire Rope Core (IWRC) จํานวน 1 เสน
11) ลวดสลิงชนิดแกนเปน Wire Strand Core (WSC) จํานวน 1 เสน
12) ลวดสลิงชนิดแกนเปน Fibre Core (FC) จํานวน 1 เสน
5.4.6.2 หวงใสสลัก (สะเก็น หรือ Shackle) ขนาดไมนอยกวา ½ นิ้ว แยกตามชนิด ดังนี้
1) หวงใสสลักชนิด Bow Shackle จํานวน 1 ชิ้น
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2) หวงใสสลักชนิด Dee Shackle จํานวน 1 ชิ้น
3) หวงใสสลักชนิด Web Sling Shackle จํานวน 1 ชิ้น
5.4.6.3 หวงยก (Eyebolt) ขนาดไมนอยกวา ½ นิ้ว แยกตามชนิด ดังนี้
1) หวงยกชนิดทั่วไป (Regular Eyebolt) จํานวน 1 ชิ้น
2) หวงยกชนิดมีกานสลัก (Shoulder Eyebolt) จํานวน 1 ชิ้น
3) หวงยกชนิดมีเกลียวตลอด (Machinery Eyebolt) จํานวน 1 ชิ้น
4) หวงยกชนิดหมุนปรับมุมได (Swivel Eyebolt) จํานวน 1 ชิ้น
5.4.6.4 คลิปตัวยู ขนาดเหมาะกับลวดสลิงขนาด 10 มิลลิเมตร หรือใหญกวา แยกตามชนิด ดังนี้
1) ชนิดเหล็กหลอ (Malleable Iron Wire Rope Clips) จํานวน 3 เซต
2) ชนิดเหล็กเหนียว (Forged Steeled Wire Rope Clips) จํานวน 3 เซต
5.4.6.5 ชุดเรงเกลียว (Turnbuckle) ขนาดไมนอยกวา ½ นิ้ว จํานวน 1 เซต
5.4.7 ลวดสลิงพรอมทําหวงที่ปลายทั้ง 2 ขาง ขนาด 10 มิลลิเมตร ความยาว 1 เมตร จัดทําเขาขอตอ
ชนิดปลอกแบบตาง ๆ ดังนี้
5.4.7.1 ขอตอปลอกอัดชนิดอลูมิเนียม แบบ Ferrule Type A จํานวน 2 เสน
5.4.7.2 ขอตอปลอกอัดชนิดอลูมิเนียม แบบ Ferrule Type C จํานวน 2 เสน
5.4.7.3 ขอตอปลอกอัดชนิดเหล็กอาบสังกะสี (Flemish Eye Splice) จํานวน 2 เสน
5.4.7.4 ขอตอแบบถักดวยมือ (Hand Splice) จํานวน 2 เสน
5.4.7.5 ขอตอแบบหลอเรซิน (Spelter Socket) จํานวน 2 เสน
5.4.7.6 ขอตอแบบชนิดคลิปตัวยู (Wire Rope Clip) จํานวน 2 เสน
5.4.7.7 ขอตอแบบประกับล็อกลวดสลิง (Wedge Socket) จํานวน 2 เสน
5.4.7.8 ขอตอแบบ Swage (Swage Sleeve) จํานวน 2 เสน
ทั้งนี้ ใหใสชุดโลหะรองหวงลวดสลิง (Timble) อยางนอย 4 ชุด ที่ดานใดดานหนึ่งและลวดสลิง
ทุกเสนตองมีปายแสดงขอมูลพิกัดยกอยางปลอดภัย และขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการใชงานของลวดสลิงดังกลาว
5.4.8 สลิงโซ แบบ 2 ขา ชนิด Alloy Chain ตามมาตรฐาน ASTM Grade 80 หรือ 100 หรือเทียบเทา
ขนาดไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร ความยาวไมนอยกวา 0.6 เมตร ปลายสลิงติดตะขอสับและตะขอยก ปลายโซใหติด
ตะขอยก ชนิด Eye Sling Hook จํานวน 2 ชุด และชนิด Clevis Self Locking Hook ขนาดเหมาะสมใชกับโซ
ขนาดขางตน จํานวน 2 ชุด
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5.4.9 สลิงโซชนิด Alloy Chain ตามมาตรฐาน ASTM Grade 80 หรือ 100 หรือเทียบเทา มีความยาวไม
นอยกวา 0.3 เมตร จํานวน 2 เซต ประกอบดวย
5.4.9.1 เสนที่หนึ่ง ใหมีสลิงโซขนาดขางตนความยาวไมนอยกวา 0.3 เมตร พรอมตะขอสับชนิด
ทั่วไป (Conventional Grab Hook) ขนาดเหมาะสมใชกับโซขนาดขางตน จํานวน 1 เซต
5.4.9.2 เสนที่สอง ใหมีสลิงโซขนาดขางตนความยาวไมนอยกวา 0.3 เมตร พรอมตะขอสับชนิดที่
ไมลดแรงยก (Modern Grab Hook) ขนาดเหมาะสมใชกับโซขนาดขางตน จํานวน 1 เซต
ทั้งนี้ สลิงโซทุกเสนตองมีปายชนิดโลหะที่มีความแข็งแรง โดยแสดงขอมูลพิกัดยกอยางปลอดภัย
และขอมูลพื้นฐานของการผลิตสลิงโซดังกลาว
5.4.10 สลิ ง ผ า ชนิ ด แบน (Flat Webbing Sling) ผลิ ต ตามมาตรฐาน EN1492-1 โดยมี พิ กั ด ยกอย า ง
ปลอดภัย และความยาว ดังนี้
5.4.10.1 พิกัดยกอยางปลอดภัย 1 ตัน ยาว 1 เมตร จํานวน 2 เสน
5.4.10.2 พิกัดยกอยางปลอดภัย 2 ตัน ยาว 1 เมตร จํานวน 2 เสน
5.4.10.3 พิกัดยกอยางปลอดภัย 3 ตัน ยาว 2 เมตร จํานวน 2 เสน
5.4.10.4 พิกัดยกอยางปลอดภัย 5 ตัน ยาว 2 เมตร จํานวน 2 เสน
ทั้งนี้ สลิงผาทุกเสนตองมีปายชนิดโลหะหรือพลาสติกที่มีความแข็งแรง โดยแสดงขอมูลพิกัดยก
อยางปลอดภัย และขอมูลพื้นฐานของการผลิตที่จําเปนตอการใชงาน
5.4.11 สลิงผาชนิดกลม (Round Sling) ผลิตตามมาตรฐาน EN1492-1 โดยมีพิกัดยกอยางปลอดภั ย
และความยาว ดังนี้
5.4.11.1 พิกัดยกอยางปลอดภัย 1 ตัน ยาวไมนอยกวา 1 เมตร จํานวน 2 เสน
5.4.11.2 พิกัดยกอยางปลอดภัย 2 ตัน ยาวไมนอยกวา 1 เมตร จํานวน 2 เสน
ทั้งนี้ สลิงผาทุกเสนตองมีปายชนิดโลหะหรือพลาสติกที่มีความแข็งแรง โดยแสดงขอมูลพิกัดยก
อยางปลอดภัย และขอมูลพื้นฐานของการผลิตที่จําเปนตอการใชงาน
5.4.12 หวงใสสลัก (สะเก็น หรือ Shackle) ขนาด ½ นิ้วหรือใหญกวา แยกตามชนิดดังนี้
5.4.12.1 หวงใสสลักชนิด Bow Shackle จํานวน 2 อัน
5.4.12.2 หวงใสสลักชนิด Dee Shackle จํานวน 2 อัน
5.4.12.3 หวงใสสลักชนิด Web Sling Shackle จํานวน 2 อัน
5.4.13 หวงยก (Eyebolt) ขนาด ½ นิ้วหรือใหญกวา แยกตามชนิดดังนี้
5.4.13.1 หวงยกชนิดทั่วไป (Regular Eyebolt) จํานวน 2 อัน
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5.4.13.2 หวงยกชนิดมีกานสลัก (Shoulder Eyebolt) จํานวน 2 อัน
5.4.13.3 หวงยกชนิดมีเกลียวตลอด (Machinery Eyebolt) จํานวน 2 อัน
5.4.13.4 หวงยกชนิดหมุนปรับมุมได (Swivel Eyebolt) จํานวน 2 อัน
5.4.14 แบบจําลองการยก จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
5.4.14.1 คานหรือทอหรือวัสดุอื่นใดที่มีความแข็งแรง ความยาวไมนอยกวา 80 เซนติเมตร โดย
สามารถทําจากโลหะ พลาสติก ไม เพื่อใชจําลองการยกตามรูปแบบ โดยสามารถสาธิตการผูกรัดและการยกไดตาม
รูปแบบ ดังนี้
การยกในแนวดิ่งดวยสลิงเสนเดียว (Single Vertical Hitch) การยกในแบบหักคอไกดวยสลิงเสน
เดียว (Single Choker Hitch) การยกในแบบหักคอไกดวยสลิง 2 เสนเอียงทํามุม (Double Choker Hitch) การ
ยกในแบบอุมในแนวดิ่ง (Vertical Basket Hitch) การยกในแบบอุมในแนวทํามุม (Inclined Basket Hitch) การ
ยกในแบบอุมดวยสลิง 2 เสน (Double Basket Hitch) การยกดวยคานยกจําลอง (Lifting Beam)

5.4.14.2 ลวดสลิง สลิงโซ สลิงผา รวมถึงอุปกรณชวยยก เชน หวงใสสลัก (Shackle) หวงยก
(Eyebolt) อาจใชเปนลวดสลิงหรืออุปกรณจริงขนาดเล็กมีขนาดไมใหญกวา ½ นิ้ว หรือจําลองขึ้นเพื่อใชเฉพาะใน
การสาธิตก็ได
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5.4.14.3 สามารถตั้ งวางบนพื้น หอ งบรรยายไดโ ดยสะดวก และสามารถเคลื่ อนยา ยได ง า ย
ดวยลอเลื่อน และ/หรือการถอดประกอบชิ้นสวน
5.4.14.4 มีกลองหรือถุงเก็บชิ้นสวนหรือปดคลุมในขณะไมใชงาน เพื่อใหอยูในสภาพสมบูรณ
5.4.15 กลองพลาสติกใสวัสดุ จํานวน 20 กลอง
5.4.15.1 ผลิ ต จากพลาสติ ก คุ ณ ภาพสู ง ขนาดไม น อ ยกว า กว า ง 40 เซนติ เ มตร ยาว 50
เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร
5.4.15.2 มีฝาปดดานบนและสามารถปดล็อกไมใหฝาเคลื่อนที่ไดโดยสะดวก
5.4.15.3 มีหูจับ หรือหูยก สามารถใชงานไดโดยสะดวก
5.4.16 ลวดสลิง สลิงโซ สลิงผา และอุปกรณชวยยกทุกชิ้น ตองมีปายชนิดโลหะหรือพลาสติกที่มีความ
แข็งแรง โดยแสดงขอมูลพิกัดยกอยางปลอดภัย และขอมูลพื้นฐานของการผลิต และใหรัดไวกับอุปกรณแตละชิ้น
ก็ได
5.4.17 ผูจําหนายตองจัดทําแบบแสดงรายละเอียด การติดตั้ง จุดตางๆ ในแผงจําลองอุปกรณในการ
ทํางานเกี่ยวกับปนจั่นและงานยก เพื่อขออนุมัติ โดยมีรายละเอียดของวัสดุที่ใช ขนาด รูปราง ลักษณะใหเห็นได
ชัดเจน
5.4.18 ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตาง ๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ
5.5 อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยจํานวน 2 ชุด ดังนี้
5.5.1 ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแหง เปนถังโลหะสีแดง ภายในบรรจุผงเคมีแหง ขนาดไมนอยกวา
10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A, B และ C ไดดี มีมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานฉลากเขียว หรือเทียบเทา
จํานวน 4 ถัง
5.5.2 ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิด CO2 เปนถังโลหะสีแดง ภายในบรรจุกาซคารบอนไดออกไซด ขนาด
ไมนอยกวา 10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด B และ C ไดดี และมีมาตรฐาน UL จํานวน 4 ถัง
5.5.3 ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิด Wet Chemical เปนถังโลหะสีแดง ภายในบรรจุ Wet Chemical ขนาด
ไมนอยกวา 10 ปอนด เหมาะสมกับการใชดับเพลิงที่มาจากเชื้อเพลิงชนิด K ไดดี และมีมาตรฐาน UL หรือจะเสนอ
ชนิดที่ใชสารดับเพลิงอื่นก็ได แตตองเหมาะสมกับการใชดับเพลิงที่มาจากเชื้อเพลิงชนิด K ไดดี และมีมาตรฐาน UL
จํานวน 4 ถัง
5.5.4 ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิด Water เปนถังโลหะสีแดงหรือสแตนเลส ภายในบรรจุน้ํา ขนาดไมนอย
กวา 10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A ไดดี จํานวน 4 ถัง
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5.5.5 ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิด Foam เปนถังโลหะสีแดงหรือสแตนเลส ภายในบรรจุน้ําผสมโฟมชนิด
AFFF ขนาดไมนอยกวา 10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A ไดดี มีมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานฉลากเขียว
จํานวน 4 ถัง
5.5.6 ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิด Water Mist เปนถังโลหะสีแดงหรือสแตนเลส ภายในบรรจุน้ําพรอม
อัดความดันสูง เพียงพอที่จะทําใหน้ํากลายเปนละอองน้ําขนาดเล็ก ซึ่งสามารถดับเพลิงได โดยมีขนาดไมนอยกวา
10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A B C ไดดี จํานวน 4 ถัง
5.5.7 ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิดใชสารดับเพลิง ชนิด Halotron หรือสารระเหยในการดับเพลิง (Clean
Agent) เปนถังโลหะสีแดงหรือสีเขียว ภายในบรรจุแกซเหลวระเหย (สารสะอาด) และมีมาตรฐาน UL โดยมีขนาดไม
นอยกวา 10 ปอนด สามารถใชกับเชื้อเพลิงชนิด A B C ไดดี จํานวน 4 ถัง
5.5.8 หัวสปริงเกลอรแบบกระเปาะแกว ทําจากวัสดุชนิดโลหะ โดยมีกระเปาะแกวบรรจุของเหลว
ภายในซึ่งจะแตกออกตามอุณหภูมิทํางาน ตามมาตรฐาน NFPA13 หรือเทียบเทา หรือดีกวา ที่กําหนดไว ดังนี้
5.5.8.1 ชนิดกระเปาะแกวสีสม สําหรับอุณหภูมิทํางาน 57 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น
5.5.8.2 ชนิดกระเปาะแกวสีแดง สําหรับอุณหภูมิทํางาน 68 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น
5.5.8.3 ชนิดกระเปาะแกวสีเหลือง สําหรับอุณหภูมิทํางาน 79 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น
5.5.8.4 ชนิดกระเปาะแกวสีเขียว สําหรับอุณหภูมิทํางาน 93 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น
5.5.8.5 ชนิดกระเปาะแกวสีฟา สําหรับอุณหภูมิทํางาน 141 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น
5.5.8.6 ชนิดกระเปาะแกวสีมวง สําหรับอุณหภูมิทํางาน 182 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น
5.5.9 หัวสปริงเกลอรแบบฟวส ทําจากวัสดุชนิดโลหะ ตามมาตรฐาน NFPA13 หรือเทียบเทา หรือ
ดีกวา ที่กําหนดไว ดังนี้
5.5.9.1 สําหรับอุณหภูมิทํางาน 74 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น
5.5.9.2 สําหรับอุณหภูมิทํางาน 100 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น
5.5.9.3 สําหรับอุณหภูมิทํางาน 138 องศาเซลเซียส จํานวน 2 ชิ้น
5.5.10 หัวสปริงเกลอรแบบ Side Wall ใหทําจากวัสดุชนิดโลหะ โดยมีกระเปาะแกวบรรจุของเหลว
ภายในหรือชุดฟวสทําจากโลหะซึ่งจะหลอมเหลวและแยกตัวออกตามอุณหภูมิทํางาน ตามมาตรฐาน NFPA13
ที่กําหนดไว จํานวน 4 ชิ้น
5.5.11 หัวสปริงเกลอรแบบ Concealed ใหทําจากวัสดุชนิดโลหะ โดยมีกระเปาะแกวบรรจุของเหลว
ภายในหรือชุดฟวสทําจากโลหะซึ่งจะหลอมเหลวและแยกตัวออกตามอุณหภูมิทํางาน ตามมาตรฐาน NFPA13
ที่กําหนดไว จํานวน 4 ชิ้น
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5.5.12 Photoelectric Smoke Detector เป น ชุ ด ตรวจจั บ ควั น ไฟ ชนิ ด ตรวจจั บ ด ว ยแสง แบบ
Photoelectric มีสัญญาณแสงกระพริบใหเห็น ขณะทํางาน เมื่อตรวจจับควันไฟได จะแสดงสัญญาณแสงคาง ผลิต
ตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน
5.5.13 Beam Smoke Detector เป น ชุ ด ตรวจจั บ ควั น ไฟ ชนิ ด ตรวจจั บ ด ว ยลํ า แสง แบบ Beam
Smoke Detector โดยชุดสงสัญญาณจะสงสัญญาณลําแสงไปตกกระทบกับชุดรับสัญญาณ เมื่อมีควันไฟขวางแนว
ลําแสง ชุดตรวจจับควันไฟ จะสงสัญญาณออกไป เพื่อนําสัญญาณไปใชแจงไปที่ตูควบคุมระบบแจงเหตุจากเพลิง
ไหม ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน
5.5.14 Smoke Detector with Alarm, Battery Powered เปนชุดตรวจจับควันไฟ ชนิดตรวจจับดวย
แสง แบบใชพลังงานจากแบตเตอรี่ 9 โวลต หรือนอยกวา มีสัญญาณแสงกระพริบใหเห็น ขณะทํางาน เมื่อตรวจจับ
ควันไฟได จะแสดงสัญญาณแสงคาง พรอมสงเสียงรองเตือน ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน
5.5.15 Heat Detector – Fix Type เป น ชุ ด ตรวจจั บ ความร อ น ชนิ ด ตรวจจั บ ด ว ยอุ ณ หภู มิ แ บบ
กําหนดคาไว โดยมีสัญญาณแสงกระพริบใหเห็น ขณะทํางาน เมื่อตรวจจับความรอนได จะแสดงสัญญาณแสงคาง
ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน
5.5.16 Heat Detector – Fix & Rate-of-Rise เปนชุดตรวจจับความรอน ชนิดตรวจจับดวยอุณหภูมิ
แบบกําหนดคาและตรวจจับการเพิ่มขึ้นของคาอุณหภูมิได โดยมีสัญญาณแสงกระพริบใหเห็น ขณะทํางาน เมื่อ
ตรวจจับความรอนได จะแสดงสัญญาณแสงคาง ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน
5.5.17 Manual Fire Alarm แบบดึง เปนชุดใชมือดึงเพื่อสงสัญญาณไปที่ตูระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิง
ไหม เมื่อดึงแลวจะล็อกคางไว จนกวาจะทําการลางคา (Reset) เพื่อใหชิ้นสวนที่คางกลับมาสูสภาพเดิมพรอมใช
งาน ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน
5.5.18 Manual Fire Alarm - Break Glass เปนชุดใชมือกดใหกระจกแตกออก และปุมดานในจะคาง
เพื่อสงสัญญาณไปที่ตูระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เมื่อดึงแลวจะล็อกคางไว จนกวาจะทําการลางคา (Reset)
เพื่อใหชิ้นสวนที่คางกลับมาสูสภาพเดิมพรอมใชงาน จํานวน 2 อัน
5.5.19 Alarm Bell เปนกระดิ่งใชสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ทําจากโลหะเคลือบสีแดง โดยรับสัญญาณ
สั่งการมาจากตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน
5.5.20 Alarm Strobe เปนสัญญาณออดไฟฟาใชสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ทําจากโลหะเคลือบสีแดง
โดยรับสัญญาณสั่งการมาจากตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม ผลิตตามมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 อัน
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5.5.21 ตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm Panel : 4 - 6 Points) เปนชุดตูควบคุมสามารถ
รั บ สั ญ ญาณจากอุ ป กรณ แ จ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม เช น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Fire Alarm
เปนตน โดยเมื่อรับสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมแลว สามารถแสดงพื้นที่ที่เกิดเหตุได บนหนาตู ไมนอยกวา 4 พื้นที่
(Zone) และสามารถสงสัญญาณไปที่อุปกรณเตือนภัย เชน Alarm Bell และ/หรือ Alarm Strobe ได โดยสามารถ
แยกพื้นที่หรือรวมก็ได โดยผลิตสอดคลองกับมาตรฐาน NFPA จํานวน 2 ตู
5.5.22 ตู Graphic Annunciator เปนชุดหนาจอแสดงภาพลายเสนของอาคารจําลอง พรอมสัญญาณไฟ
สองสวาง เพื่อแสดงสถานะการเตือนภัยจากตูควบคุ มระบบแจงเหตุเพลิงไหม โดยสามารถแสดงสถานะปกติ
มีปญหา หรือเกิดเหตุ ไดอยางชัดเจน แยกตามพื้นที่ พรอมมีสัญญาณรองเตือน โดยมีปุมใหกดทดสอบสัญญาณไฟ
ไดตลอดเวลา จํานวน 2 ตู
5.5.23 กลองไฟชนิดสองสวางไดในตัวเอง เปนกลองโลหะหรือพลาสติก ชนิดมีไฟสองสวางอยูภายใน โดย
มีสัญลักษณทางหนีไฟ ตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.) สามารถชารจพลังงานไฟฟาเขา
แบตเตอรี่ได โดยการเสียบเตาเสียบ 220 โวลต และเมื่อไมมีแหลงจายพลังงานไฟฟา จะตองสามารถสองสวางได
ตอเนื่องอีกอยางนอยเปนเวลา 2 ชั่วโมง หรือเปนไปตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ จํานวน 2 กลอง
5.5.24 ปายสัญลักษณดานการปองกันและระงับอัคคีภัยแบบชนิดเรืองแสง ขนาดไมนอยกวา กวาง 200
มิลลิเมตร ยาว 200 มิลลิเมตร ประกอบดวยปายสัญลักษณตางๆ ดังนี้
5.5.24.1 ปายทางออกฉุกเฉิน จํานวน 2 ปาย
5.5.24.2 ปายสัญลักษณถังดับเพลิง จํานวน 2 ปาย
5.5.24.3 ปายสัญลักษณสายดับเพลิง จํานวน 2 ปาย
5.5.24.4 ปายสัญลักษณปุมกดแจงเหตุเพลิงไหม จํานวน 2 ปาย
ทั้งนี้ ปายขางตนจะตองทําดวยพลาสติก ชนิดเรืองแสงเองได โดยสามารถสองสวางในที่มืดไดไมนอยกวา
3 ชั่วโมง โดยมีสัญลักษณทางหนีไฟ ตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.) หรือเปนไปตาม
มาตรฐานที่สากลยอมรับ
5.5.25 ตองมีการจัดทําคูมือการใชงานของอุปกรณตางๆ เปนภาษาไทย จํานวน 4 ฉบับ
5.6 ตูเอกสาร จํานวน 1 ตู ดังนี้
5.6.1 ไดรับมาตรฐาน มอก.353-2532 หรือเทียบเทาหรือดีกวา
5.6.2 มีขนาดประมาณ 91x45x183 เซนติเมตร
5.6.3 โครงตูผลิตจากวัสดุที่มีความทนทาน โดยมีความหนาของเหล็กเปนไปตามมาตรฐาน มอก.
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5.6.4 ตูมีแผนชั้นปรับระดับ ไมนอยกวา 4 ชั้น
5.6.5 แผนชั้นปรับระดับ สามารถรับน้ําหนักไดอยางนอย 50 กิโลกรัมตอชั้น
ตูเหล็ก 1 ตู ประกอบดวย
5.6.5.1 ตูเหล็กเอกสาร
จํานวน
1
ตู
5.6.5.2 แผนชั้นปรับระดับ
จํานวน
4
แผน
5.7 เครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ ดวยระบบไรสาย จํานวน 1 ชุด
5.7.1 เปนเครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อแบบไรสาย Wireless จํานวน ไมนอยกวา 14 ชองสัญญาณ และ
รองรับการใชงาน การสงสัญญาณจากแหลงสัญญาณภายนอก Auxillary ไดไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ พรอม
ซอฟทแวรประมวลผล รองรับการทํางานในเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว และมีแอพพลิเคชั่น
สําหรับการทํางานบนแท็บเล็ต ประกอบดวย
5.7.1.1 เครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ ดวยระบบไรสาย จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
1) สงสัญญาณคลื่นไฟฟากลามเนื้อ Electromyography ดวยระบบไรสาย (Wireless) ไดไม
นอยกวา 14 ชองสัญญาณ จากกลามเนื้อถึงอุปกรณรับสัญญาณที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร (Work Station) และมี
แอพพลิเคชั่นสําหรับการทํางานบนแทบเล็บ
2) ความถี่ในการใชงานระหวาง 10 เฮิรตซ ถึง 1 กิโลเฮิรตซ ที่ความละเอียด 16 บิต หรือ
ดีกวา
3) ตั ว วั ด คลื่ น ไฟฟ า กล า มเนื้ อ มี แ บตเตอรรี่ แ บบลิ เ ธี ย มโพลี เ มอร Li-Polymer battery
สามารถประจุไฟฟา หรือชารตไฟได ดวยการชารตแบบไรสาย Wireless Charger
4) อุ ป กรณ รั บ สั ญ ญาณ Receiving Unit เป น แบบ USB Key สามารถเชื่ อ มต อ กั บ
คอมพิวเตอรได และตัวเครื่องยังสามารถสงสัญญาณไปยังแท็บเล็ต
5) สามารถสงสัญญาณแบบบลูทูธ 4.0 ระยะทางไมนอยกวา 20 เมตร ในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง
สัญญาณ
6) มีการแสดงผลกราฟสัญญาณไฟฟากลามเนื้อแบบทันทีทันใด (Real-Time)
7) เปนอุปกรณมาตรฐานคลาส II BF หรือดีกวา
8) มีกําลังขยายสัญญาณขนาด 120 V/V
9) มีคา common-mode rejection ratio (CMRR) > 100 dB
10) มีคาความละเอียดในการอานขอมูลไดสูงสุด 2048 เฮิรตซ
11) รองรับสัญญาณ Auxiliary ไดจํานวน 2 ชองสัญญาณ
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12) โพรบวัดสัญญาณ EMG โพรบละ 2 ชองสัญญาณ จํานวนไมนอยกวา 7 โพรบ
13) มีโพรบ สําหรับการรองรับสัญญาณ Auxiliary แบบไรสาย จํานวนไมนอยกวา 1 โพรบ ใน
การซิงโครไนซกับอุปกรณอื่นๆ เชน อุปกรณวิเคราะหการเคลื่อนไหว หรือ เครื่องทดสอบการทํางานของกลามเนื้อ
Isokinetic
14) ตัวโพรบและ Receiving Unit สามารถใชงานไดตอเนื่องไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
15) แบตเตอรี่เมื่อประจุไฟเต็ม สามารถใชงานไดนานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
5.7.1.2 อุปกรณประกอบการใชงาน
1) จุดเชื่อมตอสัญญาณ USB Access point จํานวน 1 อัน
2) อิเล็กโทรดสําหรับติด จํานวน 500 ชิ้น
3) โปรแกรมการวิเคราะหทาง EMG จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
3.1) สามารถเก็ บ บั น ทึ ก ผลข อ มู ล ได และมี ก ารแสดงผล เช น การกํ า หนดค า
Threshold การทํารูปแบบการวิเคราะหอาการลา (Fatigue analysis) ดวยเทคนิค Assessment of average
muscle fiber conduction velocity สามารถคํานวณคลื่นไฟฟากลามเนื้อ EMG ดวยฟงกชั่นดังตอไปนี้
- การคํานวณความเร็วของสัญญาณ EMG : CV Estimation
- การวิเคราะหขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณ Amplitude
- การประมาณคา Data Approximation
- การปรับคาความเที่ยงตรง Calibration
- การวิเคราะห รหัส Code Function
- การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง Differential
- การสราง Envelope ของสัญญาณ
- การวิเคราะหสัญญาณรบกวน แบบ Spectrum ดวยฟงกชัน Fast Fourier
Transformation Ref. http://sourceforge.net/projects/kissfft.
- การสรางการกรองสัญญาณ Filtering สามารถเซตคา Threshold ของชวง
สัญญาณที่ตองการ
- สามารถวิเคราะหความถี่ของสัญญาณ Frequency Analysis
- สามารถวิเคราะหความหนาแนนของสเปกตรัม PSD
- สามารถรวมสัญญาณเขาดวยกันไดมากกวา สองชองสัญญาณ
- สามารถคํานวณหาผลรวมของสัญญาณจากหลายๆชองสัญญาณ SUM
- สามารถสรางคาสัมบูรณ Absolute Value เมื่อทําการ Rectify สัญญาณแลว
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3.2) สามารถสรางรายงานผล (Report) จะเปนรูปแบบของ HTML หรือ PDF โดย
สามารถที่จะเพิ่มสวนของขอความตางๆ ลงไปได และยังสามารถสงออกไปยัง Microsoft Excel
3.3) ซอฟทแวรสามารถรองรับการวิเคราะหการทํางานของ EMG แบบคลัสเตอร
Cluster หรือ Multielectrode EMG ได และยังแสดงผลออกมาเปนสเปกตรัมของสัญญาณ
3.4) รองรับการวิเคราะหขอมูลแบบ High Definition EMG ได
3.5) มีแอพลิเคชั่น สําหรับการทํางานบนแทบเล็ต
4) แท็บเล็ต จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
4.1) เปนแท็บเล็ต หนาจอระบบสัมผัส ใชหนวยประมวลกลาง แบบ ARM Cortex
เทียบเทาหรือดีกวา RAM ไมนอยกวา 8 GB และมีหนวยความจําที่เก็บขอมูลไดไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
4.2) CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 1.4 กิกะเฮิรตซ
4.3) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
4.4) หน า จอแสดงผลเป น แบบทั ช สกรี น ขนาดไม น อ ยกว า 10. นิ้ ว WXGA TFT
Technology
4.5) แบตเตอรี่ มีความจุไมนอยกวา 7000 mAh
4.6) กลองถายภาพชนิด CMOS 5 เมกะพิกเซล รองรับการถายวีดีโอระบบ Full HD
5) กระเป า ป อ งกั น การกระแทกสํ า หรั บ ใสอุ ป กรณ ต รวจวั ด สํ า หรับ การออกปฏิ บั ติ งาน
ภาคสนาม จํานวน 1 ใบ
5.7.2. ผลิตภัณฑมีการรับประกันคุณภาพตามการใชงานปกติ ไมนอยกวา 1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับพัสดุ
5.7.3 เปนผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป
5.7.4 ผูขายตองสงมอบครุภัณฑ โดยติดตั้งและทําการทดสอบเครื่องใหเปนไปตามขอกําหนดในคุณสมบัติ
ตางๆ ที่กลาวถึงขางตน และอบรมแนะนําผูใชใหสามารถใชงานไดเปนอยางดี โดยผลิตภัณฑที่สง
มอบตองเปนผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยใชงานหรือผานการสาธิตมากอน
5.7.5 รับประกันคุณภาพพรอมบริการซอมฟรีรวมอะไหลอยางนอย 1 ป นับจากวันตรวจรับเรียบรอยแลว
5.7.6 คูมือการใชงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ
จํานวน 4 ฉบับ
5.7.7 คูมือการใชงานภาษาไทยฉบับสมบูรณ
จํานวน 4 ฉบับ
5.7.8 DVD สาธิตการใชงานเครื่องมืออยางละเอียด
จํานวน 4 ชุด
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6. การสนับสนุนและการอบรม (ยกเวนรายการ 5.6)
ผูขายจะตองใหการสนับสนุนเจาหนาที่และผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเครื่องมือสําหรับฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้
6.1 การใหการสนับสนุนทางดานการปฏิบัติงาน
ผูขายจะตองจัดหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเครื่องมือสําหรับฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใหความชวยเหลือแนะนําเมื่อรองขอทันทีในวันเวลาทําการ
6.2 การสนับสนุนทางดานการฝกอบรม
(1) จะตองเสนอแผนการและหัวขอเรื่องการฝกอบรมหรือสาธิตการใชงานแกผูใชงานจนสามารถใชงาน
ไดดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลากําหนดสงมอบของตามสัญญา
(2) ผูขายจะตองสงรายชื่อพรอมลายเซ็นผูเขารับการฝกอบรม เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุ
(3) ค า ฝ กอบรมหรื อสาธิ ตการใชงาน คาวิทยากร เครื่องมือและอุป กรณที่ใชในการฝกอบรมตางๆ
ทั้งหมดทุกครั้ง ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบ
(4) ในระหวางที่มีการฝกอบรมหรือสาธิตการใชงาน ผูขายจะตองจัดเตรียมเอกสารเพื่อเปนคูมือในการ
ฝกอบรมหรือสาธิตการใชงาน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพที่เขารับการ
อบรมทั้งหมด โดยเปนคูมือฉบับภาษาไทย
7. กําหนดการสงมอบ
ผูขายจะตองเสนอแผนและสงมอบเครื่องมือสําหรับฝกปฏิบัติเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ไดภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
8. เงื่อนไขการรับประกัน
8.1 ผูขายตองรับประกันตัวเครื่อง ชิ้นสวนอะไหลของอุปกรณของเครื่องมือวัด ทั้งหมดเปนระยะเวลา
1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับพัสดุโดยไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
8.2 ผู ขายจะต องบํ า รุงรั กษา ซ อมแซม แกไข เปลี่ย นแทน หรือการอื่น ใด เพื่อใหเครื่องมือฯสามารถ
ปฏิบัติงานไดเหมือนปกติและมีประสิทธิภาพ ภายใน 7 วัน ตามที่เสนอ ตลอดระยะเวลารับประกัน
8.3 ผูขายตองมีชางบริการที่มีความชํานาญพรอมใหบริการ เพื่อใหเครื่องมือฯ ทั้งหมดทํางานไดดีตลอด
ระยะเวลารับประกัน
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8.4 ในชวงระยะเวลารับประกัน หากผูขายมีการพัฒนา Software ของเครื่องมือฯที่จัดซื้อในครั้งนี้ ผูขาย
จะตองมา upgrade ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
9.วงเงินในการจัดหา
ในวงเงินทั้งสิ้น 3,285,360 บาท (สามลานสองแสนแปดหมื่นหาพันสามรอยหกสิบบาทถวน)
10. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอราคา
โดยใชเกณฑราคา
11.การยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา
11.1 ผูประสงคเสนอราคาจะตองระบุ ยี่หอ รุน และ ประเทศผูผลิต ของเครื่องมือฯ ที่เสนอราคาให
ครบถวน
11.2 ผูประสงคเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือฯที่มหาวิทยาลัย
กําหนด กับคุณสมบัติของเครื่องมือฯที่เสนอขายใหแกมหาวิทยาลัยในทุกขอกําหนด พรอมทั้งแนบแค็ตตาล็อกหรือ
เอกสารหลักฐานตางๆเพื่อเปนการยืนยัน
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก หรือ
เอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือฯที่เสนอขายใหชัดเจน เพื่อคณะกรรมการประกวด
ราคาจะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อกที่ผูประสงคจะเสนอราคาไดเสนอมานั้น วามีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพื่อประโยชนของ ผูประสงค
จะเสนอราคา
11.4 รายการเอกสารหลักฐานที่ผูประสงคเสนอราคานํามาแสดงจะตองระบุแหลงที่มาใหชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได
ตามตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย

ขอเสนอของผูเสนอราคา
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12. การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนด
กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
12.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
12.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่ หมายเลข 0-25032598
กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th
*********************
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